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ABSTRAKSI  

Mengingat begitu pentingnya sektor industri terutama industri kecil dan menengah dimana 

keberadaannya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dimana pada era 

otonomi daerah sesuai dengan azas desentrilisasi yaitu transver kewenangan pusat kepada 

daerah, dimana daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk mengelola sumber daya 

alam tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat.  

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pembangunan perindustrian dan perdagangan mempunyai 

konsekuensi untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Pengembangan 

yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam 

pengembangan indusri kecil dan menengah yang ada di Tulungagung dengan tujuan untuk 

meningkatkan perekonomian daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat Tulungagung.  

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung 

dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan untuk pengembangan industri kecil dan menengah, metode yang digunakan adalah 

deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Tulungagung memiliki rencana strategis dalam pengembangan industri kecil dan 

menengah baik secara internal dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia para pembina 

teknis lapangan dan peningkatan sarana dan prasarana serta dengan pengguliran program-

program antara lain dengan pengembangan industri, peningkatan keterkaitan industri, 

peningkatan pemanfaatan dan penguasan teknologi, pengembangan perdagangan daerah, 

pengembangan ekspor.  

Untuk mewujudkan pembangunan daerah , maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai 

kepanjangan tangan pemerintah daerah mengembangkan industri kecil dan menengah guna 

meningkatkan perekonomian daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pelatihan 

untuk pembina teknis lapangan dan pelaku industri secara kontinyu, pembaharuan sarana dan 

prasarana pendukung, serta peningkatan pola kemitraan. Namun dalam penerapan program yang 

digulirkan masih ada beberapa kekurangan berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk 

pelayanan kepada industri kecil dan menengah, dana yang dipakai masih bertumpu pada APBD 

(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) serta terbatasnya tenaga pembina teknis lapangan untuk 

memberikan penyuluhan kepada industri kecil dan menengah.  

Dengan demikian program pengembangan industri kecil dan menengah yang dilakukan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan terus ditingkatkan lagi sebagi upaya untuk meningkatkan 

perekonomian daerah melalui potensi yang dimiliki khususnya industri kecil dan menengah.  

 


